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1. Wie zijn we?
2. Wat doen we?
3. Huidige situatie en toekomstperspectieven?
4. Waarom een batterij plaatsen?
5. Onze systemen
6. Realisatie melkveehouder 



POSETRON – 1. Wie zijn we?

Marc Thewis (0473/98 40 75)  - MARC.THEWIS@POSETRON.BE

Raf Goossens (0497/89 08 54) - RAF.GOOSSENS@POSETRON.BE

mailto:MARC.THEWIS@POSETRON.BE
mailto:RAF.GOOSSENS@POSETRON.BE


POSETRON – 2. Wat doen we?
Het energieverbruik (en productie) van uw landbouwbedrijf 
analyseren, optimaliseren en de energiekost verlagen door 
gebruik te maken van een batterijsysteem met slimme sturing 
gekoppeld aan één of meerdere bronnen van groene energie.



POSETRON – 3. Situatie en toekomstperspectieven

Energietransitie

Aandeel van kernenergie en fossiele brandstoffen vermindert
Meer groene energie (Zon, wind, water,…) 
Elektrificatie van landbouwmachines, transport, verwarming,…

100% Electric



POSETRON – 3. Situatie en toekomstperspectieven

Centrale- versus decentrale productie

Het elektriciteitsnet is hier niet op voorzien
Grote kosten voor de netbeheerders
Vraag en aanbod van energie moeten in balans zijn
Opslag van energie zal een belangrijke rol spelen



POSETRON – 3. Situatie en toekomstperspectieven

Kleine PV installaties tot 30kW
Digitale teller

Sinds 1 maart 2021 geen terugdraaiende teller meer voor kleine installaties (+/-
70 zonnepanelen)
In 2025 moeten alle analoge tellers met zonnepanelen vervangen zijn door een 
digitale teller
Geen prosumententarief meer



POSETRON – 3. Situatie en toekomstperspectieven

Grote PV installaties van 40kW tot 2MW

Geen groene stroom certificaten meer voor grote installatie (vanaf +/- 70 
zonnepanelen)
Nieuw systeem met aanvragen van investeringssteun via “call voor groene stroom”
-> Geen zekerheid 



POSETRON – 3. Situatie en toekomstperspectieven

Capaciteitstarief

Vanaf 2022 worden de distributienettarieven berekend adhv het piekvermogen.
Pieken zullen zwaarder doorwegen op de factuur

Meer info op https://www.vreg.be/nl/toekomst-nettarieven-capaciteitstarief

https://www.vreg.be/nl/toekomst-nettarieven-capaciteitstarief


POSETRON – 3. Situatie en toekomstperspectieven

Evolutie energieprijzen

Stijgende energieprijzen: + 3,5% in 2021
Invloed van capaciteitstarief in 2022
Geen terugdraaiende teller meer -> hogere energiekosten voor bedrijven met 
zonnepanelen
Effect van sluiting kerncentrales en bouw van nieuwe gascentrales?

Evolutie van de elektriciteitsfactuur van kleine professionele 
afnemers met een doorsnee verbruik (29.000 kWh dag, 
21.000 kWh nacht (all in, excl. btw)
Bron: https://www.vreg.be/nl/evolutie-energieprijzen-en-distributienettarieven

jan 2021 € 10215,43 € 9340,58

feb 2021 € 10411,09 € 9340,21

ma 2021 € 10629,87 € 9529,66

apr 2021 € 10571,41 € 9608,69

Verbruik van een melkveehouder met ongeveer 100 koeien

0,204 Euro/kWh

0,208 Euro/kWh

0,212 Euro/kWh

0,213 Euro/kWh



POSETRON – 4. Waarom een batterij plaatsen?

Gebruik groene energie verhogen

Bijna 100% van de eigen opgewekte energie verbruiken
Injectie in het net en afname van het net minimaliseren
-> Energiefactuur daalt spectaculair



POSETRON – 4. Waarom een batterij plaatsen?

Peak shaving

Pieken in het verbruik opvangen -> geen extra kosten door het capaciteitstarief of 
daling van de kosten



POSETRON – 4. Waarom een batterij plaatsen?

Dure verzwaring vermijden

Tot 1MW (=1445A, 400V) beschikbaar vanuit de batterij
Na verzwaring van netaansluiting nog steeds geen controle over de energieprijzen



POSETRON – 4. Waarom een batterij plaatsen?

Injectielimiet omzeilen

Mogelijkheid om meer zonnepanelen te plaatsen dan zonder batterij
Slimme sturing door o.a. rekening te houden met weersvoorspellingen 
-> pro-actief injecteren (en/of toestellen aansturen)



POSETRON – 4. Waarom een batterij plaatsen?

Uitvallen van omvormers vermijden

Te hoge netspanning door grote productie van zonne-energie
Omvormers vallen in veiligheid. Gevolg: minder productie van energie 
-> geen invloed op ons systeem



POSETRON – 4. Waarom een batterij plaatsen?

Controle over energieprijzen

Beperkte invloed van stijgende energieprijzen door hoge mate van autonomie
Concurrentieel voordeel opbouwen
Continuïteit van het bedrijf verzekeren



POSETRON – 4. Waarom een batterij plaatsen?

Stroompannes opvangen

Tot 24u elektriciteit voor uw volledig bedrijf bij stroompannes
Batterijsysteem kan de stroomvoorziening van het bedrijf volledig overnemen
Automatische omschakeling binnen 20 miliseconden



POSETRON – 4. Waarom een batterij plaatsen?

Duurzaamheid

(Bijna) volledig zelfvoorzienend
Volledig off-grid gaan is mogelijk
Groene imago van het bedrijf
Hogere prijs voor producten
-> batterijen zijn recycleerbaar! 



POSETRON – 5. Onze systemen

Lithium-ijzerfosfaatcellen

Veiligste vorm van batterijen
Extra veiligheidsventiel
Zeer lange levensduur: meer dan 85% capaciteit na 5.000 cycli
10 jaar garantie



POSETRON – 5. Onze systemen

Firefly 3K en 5K monofasig en 6K, 8K en 10K driefasig

Hybride omvormer -> rechtstreeks zonnepanelen aan te koppelen, batterij op DC laden
Modules van 3,6 kWh, uitbreidbaar tot 75 kWh per installatie
EPS functie
Overzichtelijk display
Eigen gratis app met automatische updates
-> Oplossing voor kleine bedrijven met een verbruik tot +/-25.000 kWh/jaar



POSETRON – 5. Onze systemen

Professionele systemen 

Opslagcapaciteit tot 500 kWh
Omvormer van 30 tot 150 kW met scheidingstransfo
Bijna onbeperkt aantal zonnepanelen te koppelen
Binnen- en buiten opstelling, met koeling en Aerosol blussysteem (mens- en diervriendelijk)
Synergrid gekeurd
-> Oplossing voor grotere bedrijven met een verbruik vanaf +/-25.000 kWh/jaar



POSETRON – 5. Onze systemen

Energiecontainers

Omvormer van 30KW tot 1MW
Opslagcapaciteit van 50 tot 2.000 kWh
Bijna onbeperkt aantal zonnepanelen te koppelen
Inclusief koeling, branddetectie en Aerosol blussysteem (mens- en diervriendelijk)
Synergrid gekeurd
-> Oplossing voor grotere bedrijven met een verbruik vanaf +/-25.000 kWh/jaar



POSETRON – 5. Onze systemen

Wat maakt ons uniek?

Eén systeem op maat van uw landbouwbedrijf
Eigen software en app: maatwerk en aangepaste sturingen zoals vroege injectie en 
nachtladen mogelijk -> Klaar voor de toekomst
Uiterst duurzame componenten zoals klassieke gewikkelde transfo
Te combineren met bestaande PV-installatie en/of nieuwe PV-installatie
Batterij wordt rechtstreeks geladen met de zonne-energie (DC-DC) -> hoger rendement



POSETRON – 6. Realisatie melkveehouder 

✓Bedrijf Melkvee, 200 koeien

✓Verbruik  112.033kWh/j

✓Gemiddelde prijs per kWh 21,5 cent/kWh

✓Injectietarief 3,5 cent/kWh

✓Klant Gielen – Verlinden

Haie Michaux 1

6470 Sivry-Rance



POSETRON – 6. Realisatie melkveehouder 

Simulatie met 116.400 WP aan zonnepanelen
Gelijktijdigheid: 30%; Onafhankelijkheidsgraad: 25% 
Geraamde winst na 20 jaar: 174.500 Euro



POSETRON – 6. Realisatie melkveehouder 

Simulatie met 116.400 WP aan zonnepanelen en 220 kWh batterij
Gelijktijdigheid: 87% (tov 30%); Onafhankelijkheidsgraad: 74% (tov 25%)
Geraamde winst na 20 jaar: 291.000 Euro



POSETRON – 6. Realisatie melkveehouder 

Installatie
324 zonnepanelen van 360 WP = 116.640 WP
Energiecontainer met 100 KW omvormer en 220 kWh batterij



POSETRON – 6. Realisatie melkveehouder 



POSETRON – 6. Realisatie melkveehouder 

Resultaat

“Via deze investering brengen wij onze
energieprijs onder de 1 cent per liter melk per jaar en dat voor 20 jaar.”
Voldoende vermogen beschikbaar: 100 kW uit batterij + 144 A 
Geen dure verzwaring nodig
Stabiele aansluiting van 400 V
Sterke daling van de energiefactuur 
Vaste energiekost voor de komende 20 jaar en langer (1.650.000 kWh aan 0,11 Euro/kWh)
Tot 24u noodstroom bij netonderbrekingen



POSETRON – Samenvatting

Start met een grondige analyse
Simulatie-> dimensioneren van batterijsysteem (en PV installatie)
Batterijsysteem op maat van het landbouwbedrijf (groot verbruik -> professioneel 
systeem)
Sturing en app
Klaar voor de toekomst



POSETRON – Contact

Vrijblijvend bezoek aan referentie of afspraak voor een simulatie?

Bel ons op tel.nr. 011/170 170 of mail naar sales@posetron.be
Bezoek onze website www.posetron.be
Volg ons op  Linkedin en Facebook 




